
Edição 44 

Setembro de 2019 

O Lean Office IEL, adota os princípios do Lean 

Manufacturing, filosofia inspirada em práticas e 

resultados do Sistema Toyota, com foco nos processos 

produtivos. O Lean Office é uma filosofia que busca 

“fazer mais com menos” com foco em Processos 

Administrativos. Alguns dos resultados que a aplicação 

do Lean Office traz são: 

 Fluxos mais enxutos nos escritórios; 

 Maior flexibilidade nas operações; 

 Mais qualidade operacional; 

 Aumento de produtividade; 

 Melhoria do atendimento; 

 Redução do lead time. 

A metodologia trabalha na redução das 8 perdas da 

informação, que precisam ser consideradas e 

entendidas, para que, quando da análise do processo,  
seja avaliado e buscado aplicar dispositivos de bloqueio 

ou para que tenha sua influência minimizada: 

•   Variação no Processo: cada um define seu ritmo de 

trabalho e prioriza as tarefas de forma individual; 

•  “Reinserir”: Inserir novamente informações no sistema; 

•  “Papelada”: produzir qualquer documento físico ou 

formulário desnecessário; 

•   Retrabalho: ter que refazer algo que havia sido feito; 

•   Invisibilidade: Informação “escondida” ou 
incompleta; 

•   Complicação: informação complicada sendo 

recebida ou enviada; 

•    Espera: informação tem aguardar para ser 

aprovada, entregue, verificada ou completada; 

•    Redundância: trabalho duplicado ou mesma 

informação guardada em lugares diferente. 

 

Entre em contato com a equipe do Núcleo de 

Inovação e Pesquisa e descubra como a filosofia 

Lean pode ajudar a melhorar a sua empresa. 
 

Telefones: +55 82 2121-3079 | +55 82 2121-3085 

nucleodeinovacao@fiea.com.br 

 

Boletim da Inovação 

PARA SABER MAIS 

A METODOLOGIA LEAN OFFICE DO INSTITUTO EUVALDO LODI JÁ ESTÁ 

RODANDO EM ALAGOAS.  

A CMS Engenharia está recebendo a consultoria do 

IEL/AL em Lean Office buscando melhorar seus 

processos administrativos.  

Para isso os colaboradores têm participado de várias 

oficinas que buscam maximizar o valor gerado para o 

cliente e minimizar as perdas e os desperdícios que 

ocorrem no decorrer dos processos, tornando os fluxos 

administrativos mais enxutos e flexíveis. 
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Edital de Inovação para a Indústria 

 

OBJETIVO:  

Financiar o desenvolvimento de soluções inovadoras para a indústria brasileira, sejam elas 

novos produtos, processos ou serviços de caráter inovador, incremental ou radical, que 

promovam o aumento da produtividade e competitividade industrial brasileira, ou ainda que 
promovam a otimização da segurança e saúde na indústria.  

 

 PÚBLICO ALVO:  
• Empresas do setor industrial; 

• De todos os portes ou startups de base 

tecnológica; 

• CNPJ ativo.  

 

CATEGORIAS:  
• Aliança Industrial; 

• Aliança + Produtiva; 

• Empreendedorismo industrial; 

• Inovação em segurança e saúde do 

trabalho e promoção da saúde; 

• Inovação setorial em segurança e 

saúde do trabalho e promoção da 

saúde. 

 

COMO PARTICIPAR:  

A submissão de propostas deve 

obedecer as regras específicas de 

cada categoria, estando disponíveis 

nos apêndices do edital. 

 

ORÇAMENTO:  
Os recursos disponibilizados pelo SENAI – 

Departamento Nacional (SENAI-DN) e o SESI – 

Departamento Nacional (SESI-DN) são 

apresentados em cada Categoria, sendo de 

caráter não reembolsável. 

 

• Os recursos disponibilizados pelo SENAI – 

Departamento Nacional (SENAI-DN) neste 

Edital serão de até R$ 20 milhões; 
• Os recursos disponibilizados pelo SESI – 

Departamento Nacional (SESI-DN) neste Edital 

serão de até R$ 14 milhões. 

 

Para mais informações 

sobre o edital, acesse: 

http://bit.ly/2kQL4sx 

Fonte: Portal da Indústria  

REALIZAÇÃO:  

O IEL/AL oferece consultoria para elaboração 
dos projetos para o Edital, entre em contato 
com a equipe do Núcleo de Pesquisa e 
Inovação para saber mais: 
 
nucleodeinovacao@fiea.com.br 

Telefones: +55 82 2121-3079 | +55 82 2121-3085 
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